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HVITSTEN 
• 08.00 - Salutt og flaggheising på Torget med trompet-

fanfare og «Ja, vi elsker» Hvitsten trommekorps spiller
• 08.10 - Servering av rømmegrøt og kaffe i Sjøboden  

Frokost til Hvitsten Trommekorps
• 12.15 - 17.mai-gudstjeneste i Hvitsten kirke
• 13.00 - Borgertoget går fra Hvitsten kirke 

(Kirken – Hvitstenveien til torget – Strandveien til Leif 
Aasens vei – Fjordveien – Torget)   
Hvitsten trommekorps spiller i toget 
Nedlegging av krans på minnesmerket over Leif Aasen 
Nedlegging av krans ved bautaen på Torget

• 14.00 - Leker og konkurranser for barn og voksne 
Loddsalg. Kaker og kaffe. Salg av pølser og is

• 14.30 - Tale for dagen v/ordfører Tom Anders 
 Ludvigsen.

SON 
• 07.00 - Salutt ved Vestby Forsvarsforening 
• 08.00 - Minneparken. Flaggheising v/speiderveteraner, 

Johan Brevik og Rune Håvak.  
Flaggsignal ved Såner Skolekorps 

• 09.15 - Eldresenteret i Son.  
Såner Skolekorps spiller nasjonalsangen 

• 10.00 - Minneparken: Æresvakt ved Vestby og Ås HV-
område. Kransenedleggelse ved de falnes minnesmerke  
Tale v/Lina Linnestad. Son Blandede Kor synger 

• 10.45 - 17. mai-gudstjeneste i Son kulturkirke   
Son Blandede Kor deltar 

• 12.15 - Soon Etter Frokost spiller på Son torg 
• 12.15 - Eldresenteret i Son. Son Blandede Kor synger 
• 12.45 - Togoppstilling i Sagbruksveien  

ved Eldresenteret i Son 
• 13.15 - Togavgang. Såner Skolekorps, Ås og Vestby 

Musikkorps og Soon Etter Frokost spiller  
 
Togrute: Sagbruksveien – Fjellstadbakken – Storgata* 
– Kolåsveien – Havnegata – Sagaveien – Kolåsveien – 
Storgata – Son torg*. Ås og Vestby musikkorps og Son 
skole fortsetter opp Storgata – Sonsveien – Son skole 

• 14.00 - Ankomst Torget i Son og oppstilling klassevis for 
Brevik skole og Grevlingen skole. Såner skolekorps spiller 

• 14.30 - Båtparade i Sonskilen ved Son Seilforening  
Båtrute: Son Spa – Dampskipskaia – Storholmen 

• 15.30 - Soon Etter Frokost spiller i Glenneparken 
• 15-17 - Arrangement på Brevik og Son skole med salg 

av mat og drikke samt aktiviteter for barna

TOGREKKEFØLGE 2022:
1. Politiet
2. Flaggborg: Vestby speidergruppe
3. Kommunestyret
4. Såner skolekorps
5. Brevik skole 7. trinn
6. Brevik skole 1.-6. trinn
7. Grevlingen skole
8. Ås og Vestby musikkorps
9. Son skole 7. trinn
10. Son skole 1.-6. trinn
11. Bunadsgruppen
12. Son Blandede Kor
13. Solåsen barnehage
14. Grevlingen barnehage
15. Deør barnehage
16. Øståsen barnehage
17. Vestby naturbarnehage
18. Store Brevik barnehage
19. Soon etter Frokost
20. Russen

PARKERING OG TRAFIKK: Til det beste for arrangementet 
og alle myke trafikanter håper vi at alle som ikke har behov 
for bil lar den stå hjemme. For de som må ha bil vennligst 
ikke parker langs togets rute. 

 

BREVIK SKOLE OG GRENDESENTER 
• 15.00 - Åpning ved leder av 17. maikomiteen Kathrine 

Holt Simonsen  
Tale ved rektor Line Lofstad Andersen   
Tale ved elever fra 7. trinn  
Underholdning ved elever fra 4. trinn 

• 15:30 - Leker for små og store. Salg av pølser, brus, is, 
kaker og kaffe 

• 17:00 - Avslutning.  TA MED NOE Å SITTE PÅ!
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Vestby kommune 2022
BJØRLIEN SKOLE 
• 11.00 - 17. mai-feiringen fortsetter på vår nye flotte 

skole. Kiosk med salg av pølser, popcorn, is, brus, 
kaker, kaffe, med mer. Stort loddsalg med mange flotte 
premier. Leker for barna. Her får de små premier ved 
deltagelse

• 13.30 - Fotballkamp mellom elevene på 7. trinn og 
deres foreldre

• 14.00 - Arrangementet avsluttes

NB! Følg med på Facebook (17.mai i Vestby). Vi tar VIPPS. 

GARDER 
• 08.00 - Salutt og flaggheising
• 10.30 - 17.mai-gudstjeneste i Garder kirke
• 11.00 - Kiosken åpner
• 11.30 - Barnetoget går fra Garder Skole,  

            Hvitsten Trommekorps spiller
• 12.00 - Loddsalg og Kaffe
• 12.30 - Tale for dagen v/ordfører Tom Anders Ludvigsen
• 13:15 - Leker for barna
• 14:15 - Loddtrekning og prisutdeling
• 15:00 - Avslutning

VESTBY SKOLE 
(Arrangementet er på Vestby Arena. Parkering på skolen og 
ved arenaen)
• 10.45 - 17. mai-feiring for alle små og store, med kiosk, 

loddsalg og leker for barna: Kiosken selger pølser, is, 
brus, kaker, kaffe, popcorn, m.m. Stort loddsalg med 
mange flotte premier. Leker for barna med premier til de 
små. Sitteplasser er tilgjengelig ute og inne, men i  
begrenset antall 

• 11.40 - Tale for dagen ved leder av Vestby frivillighets-
sentral, Camilla Damengen. Vestby korforening synger 
“Ja, vi elsker”

• 13.30 - Fotballkamp mellom 7. klasse og deres foreldre
• 14.00 - Arrangementet avsluttes

NB! Følg med på Facebook (17.mai i Vestby). Vi foretrekker 
Vipps, og tar ikke kort.
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VESTBY SENTRUM
Følg oss på Facebook for mer informasjon siden heter: 
17.mai i Vestby (www.facebook.com/17maivestby)

• 07.00 - Salutt v/ Vestby Forsvarsforening
• 08.00 - Minnemarkering i Grøstadparken med  

kransenedleggelse ved de falnes minnesmerker 
Æresvakt v/ Vestby og Ås HV-område 
Flaggheising ved Vestby Speidergruppe 
Tale v/Lina Linnestad 
Vestby korforening synger

• 08.30 - 17. mai-gudstjeneste i Vestby kirke
• 09.00 - Oppstilling barnetog og bunadsparaden ved 

Vestby Storsenter (Senterveien 6)
• 09.10 - Oppstilling av barnehagetoget ved Kiwi  

(Vestbyveien 31)
• 09.15 - Barnetoget starter 

Vestby Skolemusikkorps, Ås og Vestby Musikkorps 
og Hvitsten Trommekorps spiller i 17. mai-toget  
Vestby Speidergruppe stiller med flaggborg 

• 09.30 - Barnehagetoget starter når barnetoget  
passerer Kiwi

• 09.40 - Blomsteroverrekkelse på Vestby sykehjem 
ved elev fra 7. klasse, Vestby skole   
Blomsteroverrekkelse på Vestby treffsenter ved elev 
fra 7. klasse, Bjørlien skole 
Korpsene spiller ved sykehjemmet og treffsenteret

• 09.50 - Barnetoget går fra sykehjemmet 
Russen kommer inn i toget ved Randemveien

• 10.15 - Barnetoget ankommer Vestby Storsenter
• 10.30 - Vestby Skolemusikkorps spiller "Ja, vi elsker" 

Etter barnetoget er det arrangementer på Vestby Arena og 
Bjørlien skole. Alle er hjertelig velkomne til å delta!

BUNADSPARADE: Hjelp oss med å få vist frem kom-
munens flotte mangfold av bunader, drakter og kofter i 
17. mai-toget. Bunadsparaden plasseres etter barnetoget  
Møt opp på Vestby Storsenter kl. 09.00 og bli med!

PARKERING: Vi anmoder alle som kjører om å benytte 
parkeringsplasser ved Vestby Storsenter, i sentrum og ved 
Vestby kirke. Parkeringsplassen ved Kiwi vil være stengt 
for parkering. Kjør pent og ta hensyn til mange myke  
trafikanter denne dagen.

PROGRAM FOR FEIRING AV

HØLEN 
• 08.00 - Hølen og Såner vel heiser flagget i Skøien parken 

sammen med speidere bosatt i Hølen   
Salutt v/Arne Båserud 

• 09.00 - 17. mai-gudstjeneste i Såner kirke.  
Hølenkoret deltar 

• 10.30 - Oppstilling til barnetog.  
Såner skolekorps spiller i toget   

RUTE FOR TOGET ER: Hølen skole – Molvikveien – Smaa-
lensbanen – Lille Strandgate –Kongeveien – Store Strandgate 
–Elverhøyveien – Hølen skole. Musikalsk avslutning på skole-
plassen: Nasjonalsangen spilles av Såner Skolekorps  
Musikalsk innslag av elevene ved skolen 

• 11.15 - Salgsbodene åpner. Utdeling av is og drikke ti 
barna. Leker for barnaLoddsalg

• 12.00 - Tale for dagen v/lokalpolitiker  
Karen Moe Møllerop

• 12.45 - Barnas tale for dagen
• 13.45 - Loddtrekning
• 14.00 - Avslutning  

PARKERING: Det er svært begrenset med parkering ved 
skolen. Håper derfor at alle som ikke har behov for bil lar den 
stå hjemme. For de som må ha bil vennligst ikke parker langs 
togets rute.  

SITTEPLASSER: Det er noe begrenset antall sitteplasser. Ta 
gjerne med klappstoler eller sitteunderlag.

BETALING: Vipps er foretrukket, men vi kan ta kontant og 
kort også.


